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- 5 NOV. 2013
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Met uw brief van 2 oktober 201 3 heeft u bij ons een subsidieaanvraag
ingediend voor het project 'Haalbaarheidsstudie C0 -transportleiding
Noord-Holland'. De totale geraamde kosten van de activiteiten bedragen
volgens uw aanvraag € 1 20.1 22,-. U vraagt een subsidie aan van
€ 60.000,-.
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Uw kenmerk

Subsidieverlening
De activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt, passen binnen het
provinciale beleid, zoals verwoord in de Agenda Landbouw en Visserij
201 2-201 5. Daarin is duurzaamheid een leidend thema, waarbij er
nadrukkelijk kansen liggen voor een 'biobased economy'.
U wilt onderzoeken of in Noord-Holland een transportketen kan worden
gerealiseerd waarin C0 een grondstof voor de teelt, aan tuinders kan
worden geleverd. Dit draagt bij aan CO -reductie en biedt economische
kansen. De haalbaarheidsstudie is de eerste fase van een driedelig
traject. Deze studie krijgt mogelijk een vervolg in de ontwerpfase en
implementatiefase.
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Gelet op artikel 4:23, lid 3, onderdeel c. van de Algemene wet
bestuursrecht hebben wij besloten om uw organisatie een subsidie te
verlenen van 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 60.000,-.
U geeft aan dat de BTW-kosten voor uw organisatie zijn te verrekenen.
Daarmee vormen ze geen kostenpost over de te subsidiëren activiteiten.
In de subsidie zijn dan ook geen BTW-kosten opgenomen.
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De totale subsidiabele kosten zijn als volgt berekend:
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De bovengenoemde kosten komen op grond van artikel 32 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie
('Technische haalbaarheidsstudies') in aanmerking voor steun.
U zult in elk geval drie concrete documenten (deliverables) opleveren
naar aanleiding van het project, zoals genoemd op pagina 9 van het
projectplan.
Verplichtingen
U bent verplicht om:
het stopzetten van de activiteiten of wijziging in de planning zo
snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na dit feit aan
ons te melden;
het wijzigen van de inhoud van de activiteiten of bij
kostenoverschrijdingen op de begroting van meer dan 10% ons
vooraf te melden;
u dient voor bovengenoemde meldingen het format Melding en
voortgangsrapportage te gebruiken, te downloaden via het
Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl). Wij zullen hier
binnen 6 weken op reageren;
op ons verzoek, na afloop van de activiteiten, informatie aan te
leveren waaruit blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn
uitgevoerd en de kosten zijn gemaakt. Wij kunnen dit verzoek
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sturen nadat uw aanvraag om vaststelling van de subsidie door
ons is ontvangen; en
u deelt de opgedane kennis binnen het C02-netwerk in NoordHolland. In dit netwerk wordt nauw samengewerkt om C02
beschikbaar te maken voor de glastuinbouw in Noord-Holland.
Voorschot
Wij hebben tevens besloten u een voorschot te verlenen. Dit voorschot
bedraagt € 48.000,-, dat wil zeggen 80% van de aan u verleende
subsidie. Dit voorschot wordt overgemaakt op rekeningnummer
43.96.39.271, onder vermelding van de datum en het kenmerk van dit
besluit. Gelet op de korte looptijd van het project, wordt het voorschot
in één keer uitbetaald.
Aanvraag tot vaststelling van de subsidie
U bent verplicht om binnen dertien weken na afloop van de activiteiten
bij ons een aanvraag tot het vaststellen van deze subsidie in te dienen.
Aangezien de activiteiten volgens uw projectplan op 1 5 juni 2014 zijn
afgelopen, bent u verplicht om uiterlijk op 1 5 september 2014 deze
aanvraag tot vaststelling In te dienen.
Deze aanvraag dient u in elk geval te voorzien van:
Een overzicht van de gemaakte uren door de verschillende
medewerkers die aan het project hebben gewerkt; en
Een ondertekende opgave van de totale kosten en de verrichte
activiteiten. U dient hiervoor het format Opgave van kosten en/of
verrichte activiteiten te gebruiken, te downloaden via het Digitaal
Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).
Een aanvraag om de subsidie vast te stellen in de vorm van een factuur
accepteren wij niet. Kopieën van facturen van anderen, die betrekking
hebben op de activiteiten, kunnen slechts dienen als onderbouwing van
de financiële verantwoording.
Bij de vaststelling relateren wij de werkelijke kosten aan de (overige)
inkomsten. Aan de hand hiervan bepalen we het definitieve
subsidiebedrag.
Wij maken u erop attent dat u verplicht bent om het subsidiebedrag aan
ons terug te betalen als de gesubsidieerde activiteiten niet worden
uitgevoerd. Als de activiteiten niet geheel worden uitgevoerd, stellen wij
de subsidie naar rato lager vast.
Met het oog op het informeren van de burger over de besteding van
belastinggelden stellen wij het zeer op prijs dat u in uw communicatie
over uw activiteiten tot uitdrukking brengt dat het project
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'Haalbaarheidsstudie C02-transportleiding Noord-Holland' tot stand is
gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland.
Regelgeving
Hierboven is de Algemene wet bestuursrecht genoemd. Meer Informatie
over deze wet kunt u vinden op de website www.wetten.nl.
Verantwoordingssystematiek subsidies
Sinds 1 januari 201 2 hanteren wij een verantwoordingssystematiek,
waarbij wij streven naar het verminderen van de administratieve lasten
voor subsidieontvangers. Hiermee is onze werkwijze op de volgende
punten gewijzigd:
voortgangsrapportages, meldingsplicht, voorschotritme,
(financiële en inhoudelijke) eindverantwoording en mogelijke
forfaitaire kortingen bij het niet naleven van verplichtingen.
U kunt meer over deze verantwoordingssystematiek lezen op het
Digitaal Loket/Subsidies (www.noord-holland.nl).
Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten \ ^

Noord-Holland,

namens dezen,

Subsidies
'A.D. Teerlink

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007,
2001 DA Haarlem.
Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Wij willen bezwaren tegen subsidiebesluiten graag op informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In
verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer
te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact
opnemen met mevrouw K.M. Mur-Van Amerongen (tel. 023-5144253).
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